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Servidores devem agendar férias 2018 até dia 31 de outubro

Élio Siqueira participa de lançamento 
de livro no TRT6

Regras das 
modalidades 
esportivas estão 
disponíveis

de Outubro

QUARTA

Justiça Federal realiza pesquisa 
de satisfação dos usuários de TI

em início, nesta quarta-
-feira (25), a Pesquisa de 

Satisfação dos Usuários de TI, 
em âmbito nacional, coorde-
nada pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF), cujo objetivo é 
identificar as oportunidades 
de melhoria na prestação 
dos serviços relacionados à 
tecnologia da informação. A 
pesquisa é direcionada aos 
usuários internos e externos dos 
serviços de Tecnologia da Infor-
mação da Justiça Federal e con-
tém 21 perguntas para o público 
interno e 10 para o externo, que 
devem ser respondidas online, 

A Subsecretaria de Pessoal lem-
bra aos servidores do TRF5 que 
o prazo legal para a marcação 
de férias, a serem gozadas em 
2018, se encerra no dia 31 deste 
mês de outubro. O requerimen-
to pode ser acessado através  da  
Intranet, por meio do “Sistema 

sem a necessidade de identifi-
cação do participante. Nele são 
abordados temas como qualidade 
dos equipamentos de informática, 
do atendimento ao cliente, entre 
outros. A pesquisa permite ainda o 

de Pessoal, guardando uma das 
vias. Vale salientar que o sistema 
de marcação das férias necessi-
ta que o pedido seja feito com 
uma antecedência mínima de 
45 dias, não permitindo que as 
férias sejam marcadas depois 
deste prazo.

de Gestão de Recursos Humanos”, 
onde o servidor deve selecionar a 
opção “marcação de férias” e pre-
encher o formulário, que deve ser 
impresso em duas vias. O servidor 
deve, ainda, solicitar a assinatura 
da chefia imediata e, em seguida, 
levar o documento à Subsecretaria 

registro de críticas, sugestões 
e elogios. O link da pesquisa 
está disponível no portal do 
CJF (www.cjf.jus.br) e do TRF5 
(www.trf5.jus.br), além da 
Intranet do Tribunal. O prazo 
para participação vai até o 
dia 9 de novembro.
Metas - O melhoramento dos 
serviços prestados pelas uni-
dades de TI da Justiça Federal 

faz parte das metas estratégicas do 
Planejamento Estratégico de TI da 
Justiça Federal, de atingir, até 2019, 
80% de satisfação dos usuários in-
ternos, e, até 2020, 80% dos exter-
nos. (Com informações do CJF).

O desembargador federal 
Élio Siqueira representou 
o TRF5 no lançamento do 
livro “15 Votos e um cami-
nho para a construção de 
uma justiça colaborativa e 
célere”, coordenado pelo 
desembargador do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 6ª 
Região (TRT6), Eduardo Pugliesi, 
realizado ontem (23), no edifício-
-sede do TRT6. A obra é com-
posta por artigos escritos pelos 
integrantes do gabinete de Pu-
gliesi e versam sobre relevantes 

O Via Legal desta quarta-feira 
(25) vai exibir uma reporta-
gem sobre a difícil decisão 
entre o direito à moradia e a 
preservação ambiental. De um 
lado, pescadores humildes da 
praia de Pitimbu, litoral sul da 
Paraíba, e, do outro, o Ibama, 
que pedia a demolição das 
casas construídas em área 
de preservação permanente. 
No Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, o entendimen-
to dos magistrados foi para 
conciliar interesses social e 
ambiental, com a manutenção 
das moradias. Confira esta 
e outras reportagens no Via 
Legal, que vai ao ar às 21h, 
na TV Justiça. Assista também 
pela Internet: www.youtube.
com/programavialegal

Já estão dis-
poníveis, no 
portal da V 
Olimpíada da 
Justiça Federal 
da 5ª Região, 
as regras das 
modalidades que 
serão disputadas nos próximos 
dias 27, 28 e 29 de outubro. Para 
acessá-las, basta entrar no portal, 
pelo banner eletrônico do evento, 
na Intranet ou no site do TRF5, e 
clicar na aba “Regras por Modali-
dade”.  Oportunamente, o Comitê 
Olímpico Regional orienta todos 
os atletas inscritos que levem suas 
carteiras de plano de saúde para 
o evento, para uso numa eventual 
necessidade.

matérias trabalhistas apreciadas 
pelo desembargador. Toda a 
renda obtida com o livro será 
destinada à Orquestra de Câma-
ra do Alto da Mina, formada por 
crianças em situação de vulnera-
bilidade social em Olinda.


